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verstandelijke beperking 
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www.medilex.nl/dementievb

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?

Hanne Dijkstra,

congresmanager

h.dijkstra@medilex.nl 

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Dementie bij mensen met een 
verstandelijke beperking 
Signaleren, communiceren en activeren

Datum
Woensdag 13 december 2017

Locatie
NH Amersfoort

Prijs
Dagprogramma       
9.30 - 16.15 uur € 395,-*   

Accreditatie aangevraagd
   •   Ergotherapeuten 
   •   Klinisch (neuro)psychologen 
   •   Logopedisten 
   •   Medisch specialisten 
   •   Muziektherapeuten 
   •   Orthopedagogen 
   •   Psychologen 
   •   Verpleegkundigen 

De volgende 2 congressen 
zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Spreken is zilver,
zwijgen is fout

Bemoeien of 
eigen regie?

www.medilex.nl/functioneren 

www.medilex.nl/eigenregiegehandicaptenzorg   

www.medilex.nl/dementievb   
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/dementievb  



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Peter Paul de Deyn, neuroloog, directeur Alzheimer Research Center UMCG, 
hoogleraar Universiteit van Antwerpen

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - ontstaan en verloop
Peter Paul de Deyn, neuroloog, directeur Alzheimer Research Center UMCG, hoogleraar Universiteit van Antwerpen
   •   Alzheimer vs. vasculaire dementie
   •   (Vroeg)signalering van dementie - waar moet u op letten?
   •   Behandelings- en begeleidingsmogelijkheden

Koffie- en theepauze

Communiceren en slikken - wat als het niet meer vanzelfsprekend is?
Gerda Jessica Pavlis, klinisch neurolinguïst, logopedist Talant
   •   Hoe ontwikkelen communicatie- en slikproblemen zich gedurende het dementieverloop?
   •   Communiceren - de omgeving aanpassen aan de cliënt
   •   Slikproblemen - signalering, risico’s en interventies

Gezond bewegen - zelfredzaamheid en participatie stimuleren
Aly Waninge, lector Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking,  
Hanzehogeschool, fysiotherapeut Koninklijke Visio Noord-Nederland
   •   Hoe kunt u dagelijkse activiteiten inzetten om de zelfredzaamheid van uw cliënten te behouden of  
       te vergroten?
   •   Hoe motiveert u cliënten om meer te bewegen?
   •   Multidisciplinaire leefstijlaanpak - samenwerken en interventies
   •   Hoe zorgt u dat beweging een vanzelfsprekend onderdeel wordt binnen uw organisatie?

Lunch
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Dementie bij mensen met 
een verstandelijke beperking
Signaleren, communiceren en activeren

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Gevorderde dementie - signaleren als de woorden er niet meer zijn
Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten
   •   Klachten herkennen aan de hand van gedragsveranderingen
   •   Pijn, ook bij gevorderde dementie - handvatten voor herkenning en behandeling
   •   Welke signalen wijzen op psychische klachten bij mensen met een verstandelijke beperking 
       en dementie?

Koffie- en theepauze

Ethische dilemma’s - wat als...
Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten
   •   ...de cliënt niet meer wil eten en drinken?
   •   ...de familie nog alles uit de kast wil halen?
   •   ...u zelf ook moet loslaten?

Afsluiting door de dagvoorzitter
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